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Daniël Termont hekelt vluchtelingstandpunt sp.a door Gorik Van Holen

GENT l Kandidaat-burgemeester Daniël Termont (sp.a) is het niet eens met het vluchtelingenstandpunt
van zijn partij. Maar met profilering heeft dat niets te maken, zegt hij. 

Door Gorik Van Holen

Termont zat maandagavond in een debat bij 'De Vieze Gasten'. Tijdens een woordenwisseling over het lot van 
illegale kinderen, werd hem verweten dat zijn partij niets heeft gedaan om een menselijker asielbeleid op de 
sporen te zetten. Hij repliceerde dat hij die houding nooit heeft gesteund.
"Ik was niet gelukkig met het standpunt van mijn partij", zegt hij. "Het was het ideale moment om duidelijke
criteria vast te leggen voor de regularisatie." De PS en Ecolo waren voorstander van een regularisatiecommissie 
die zich zou uitspreken over individuele dossiers. Zijn partij had mee in die richting moeten denken, vindt 
Termont. 
De stellingname van Termont is opmerkelijk. Sp.a'ers hebben niet de gewoonte elkaar openlijk tegen te spreken.
Bovendien klaagde ex-senator Paul Pataer bij zijn overstap naar Groen! over het gebrek aan debat bij de sp.a, met 
name over het vluchtelingenstandpunt. "Pataer heeft dat probleem nooit aangekaart", zegt Termont nu.
Maar vooral: de sp.a-lijsttrekker manoeu- vreert zich hier links van vicepremier Van den Bossche. En laat het nu 
net 'haar' jonge garde zijn die binnenskamers morde over het 'te conservatieve' imago van Termont.
Dat imagoprobleem bezorgt de Gentse sp.a al langer kopzorgen. Niemand weet welke uitwerking het afscheid van 
Frank Beke zal hebben op de progressieve kiezer. Beke sprak ook groene kiezers aan, Termont doet dat als volkse 
schepen en man van de economie veel minder.
Vorige week zei hij bereid te zijn coalitiegesprekken met Groen! te voeren. Maar enkele dagen later schoffeerde hij 
hen weer met een tirade tegen hun 'fundamentalistische' standpunten. En nu neemt hij Groen!, dat zich tot nu toe 
op de borst kon kloppen als de enige partij die het opnam voor asielzoekers, weer de wind uit de zeilen.
Strategie? Termont ontkent: "Ik was bij het kerkasiel de eerste om te zorgen voor drinkwater, voeding en sanitair. 
Dat is mijn standpunt. Ik heb geen behoefte aan profilering."
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